
Inspiratiedocument  
‘Thuiskomen als HSP’ 

 

 
 

Op weg 
 

Ergens in je leven als hoogsensitief mens besef je dat je aan een reis moet beginnen 
die heet: ‘Op weg naar jezelf’. Jouw gevoeligheid maakt dat je sterk beïnvloedbaar 
bent en daardoor makkelijk weggehaald kan worden bij wat jij nodig hebt. Sterker 
nog, je weet vaak niet wat je zelf wilt of je hebt last van steeds terug kerende twijfel. 
Al in je jonge jaren wordt duidelijk dat je anders in elkaar zit, vooral doordat je een 
enorm diep gevoelsleven hebt en een emotionele rijkdom waar je u tegen kan 
zeggen. Deze diepte is overigens ook jouw grote bron van creativiteit. De intensiteit 
kan een zegen zijn doordat je de mooie momenten erg sterk kan beleven, veel meer 
dan anderen. Maar ja, net zo diep en intens kan het leven jou overspoelen omdat het 
allemaal ‘erg veel’ is en negativiteit veel sterker binnen komt. Je kan daardoor de 
neiging hebben om je af te sluiten, je gevoel naar de achtergrond te schuiven. 
 
Jouw rijkdom aan schakeringen en nuances wordt door de buitenwereld niet goed 
begrepen. Jouw reactie daarop kan zijn dat je je gaat aanpassen of je teveel gaat 
aantrekken van wat anderen zeggen en vinden en hoe zij op jou reageren. Dit heeft 
weer tot gevolg dat je steeds over je grenzen heen gaat, totdat je lichaam je dwingt 
om pas op de plaats te maken. Je merkt het aan alles. De dingen gaan stroever, 
genieten doe je misschien nog wel maar er zit een rem op. 
 
En dan begint jouw reis. Wellicht eerst nog vooraf gegaan door crisis, gebrek aan 
perspectief, vastlopen, het zicht op jezelf verliezen, steeds minder energie hebben, 
chronische onzekerheid, er niet meer kunnen zijn voor anderen en in toenemende 
mate ook niet meer zo goed voor jezelf. Je voelt: ik moet iets. 
 
Op weg naar jezelf is het fijn om een checklist te hebben waarmee je kan vaststellen 
hoever je al bent opgeschoten om uiteindelijk thuis te komen bij jezelf.  
  

Checklist ‘Op weg naar jezelf’: 
 

Leven in plaats van overleven 
 
Lange tijd kan je het niet in de gaten hebben. 
Echter op een bepaald moment ontdek je dat je altijd moe bent. 
Vraag jezelf dan eens af: ‘Waar doe ik het voor? 
 

Waartoe ben ik hier? 
Veel HSP’s vragen zich af: ‘Wie ben ik?’ 
Mijn advies: laat deze vraag liggen, daar kom je niet uit. 
Dit ontdek je pas achteraf. ‘Waartoe ben ik hier?’ is makkelijker. 



Weerstand opruimen 
Kijk eens naar je houding ten opzichte van je hoogsensitiviteit. 
Hoeveel weerstand heb je nog daartegen om wat voor reden dan ook. 
Ga dit eens onderzoeken, wees eerlijk naar jezelf. 
 

Omarmen van je hooggevoeligheid 
Dit is een voorwaarde om deze eigenschap voor je te laten werken. 
Hier begint jouw acceptatie van jouw anders zijn. 
Omarmen betekent dat je het maakt tot iets dat echt van jou is. 
 

Rustpunt creëren  
In de stilte ontdek je waar het werkelijk over gaat. 
Creëer een plek waar je die rust vindt. 
Besef hoe belangrijk dit voor je is. 
 

Deze wereld is niet mijn wereld 
Houd niet alleen op met erbij te willen horen. 
Zie dat je in een hele eigen wereld woont. 
Ga deze leren kennen als je broekzak. 
 

Leven vanuit zuiverheid 
Niet-HSP’s kunnen best wat aanrommelen in hun leven. Geen probleem. 
Jij kan je dat niet veroorloven. Ga van je pad af en je krijgt het keihard terug. 
Gooi overboord wat jou vervuilt of afleidt. 
 

Jezelf op de eerste plaats zetten 
Stop met compromissen. Zoek niet meer de goedkeuring. 
Durf egoïstisch te zijn, je zal toch altijd iemand blijven met een groot hart. 
Leg uit wie je bent en wat je doet, maar niet ten koste van iedere prijs. 
 

Je lichaam als bron 
Het lichaam, het gevoel, komt mooie essenties en vonken van inspiratie op het spoor. 
Je ratio, hoe goed ook, is daartoe niet in staat. 
Zorg goed voor je lichaam, dan zorgt je lichaam goed voor jou. 
 

Eigenwaarde en dankbaarheid 
Je hoeft niet meer te vechten. 
Dankbaarheid voor zelfs de kleinste dingen duwt iedere negativiteit opzij. 
Plus, je krijgt een beter gevoel over jezelf. 
 

Bronnen van inspiratie 
Je weet het wel: je bent geneigd om veel van jezelf weg te geven. 
Neem je wel de tijd om jezelf te voeden en op te laden? 
Maak eens een lijstje van bronnen die jou helpen en versterken. 
 

Energie opbouwen 
Als je iets wilt bereiken heb je energie nodig. 
Zorg ervoor dat je tijdig opgedane spanning weer afbouwt. 
Neem voldoende afstand en rust. 



Durven dromen 
Vrijwel alle HSP’s vinden het moeilijk om verlangens te hebben. 
Verruim je blikveld, laat je raken door het onbekende. 
Ga de verbinding aan met iets dat spannend is en wat je toch graag wilt. 
 

Richting geven 
Het verlangen geeft richting. 
Koester je verlangen. Maak het groter. 
Breng het vuur erin, dan komt er beweging. 
 

Vormen vinden 
Ik noem dit wel eens je kanaal van expressie. 
Experimenteer, zoek dingen uit. 
Vraag feedback aan de juiste mensen, gaandeweg valt het op z’n plek. 
 

Waarde toevoegen 
Als je twijfelt over wat je te bieden hebt, voeg dan meer waarde toe. 
Je kan zo bezig zijn met of je het wel goed doet. 
Aan wie verleen jij diensten? Wat is er nodig? Ga verder dan men van je verwacht. 
 

Naar buiten treden 
Ja, ook als HSP, zeker als HSP, verlang je om gezien te worden in wie je echt bent. 
Voel je je kwetsbaar? Heb je twijfels? Last van onzekerheid? 
Begin met kleine stappen. 
 

Zorg voor focus 
Focus zorgt voor continuïteit. 
Het bespaart je energie. Zeker als je weet dat je als HSP alle kanten op kan schieten. 
Je verkrijgt sneller resultaat en meer vervulling. 
 

Genieten 
Oefen in het ontvangen van positieve feedback. 
Het ontvangen van complimenten kan zo onwennig zijn dat het pijn doet. 
Loop niet weg voor de pijn. Achter de pijn ligt de vreugde. 
 

Erkend worden 
Genieten heeft als gevolg dat je nog meer zal stromen en stralen. 
Je gaat mensen aantrekken, meer dan voorheen, die echt bij je passen. 
Mensen snappen dat wat jij doet klopt. 
 
 

 
 
 
 
 



Tips voor je creativiteit 
 

Creativiteit is de essentie van wie je bent als hoogsensitief mens. 
Helaas kan je zo gestrest zijn dat er voor creativiteit te weinig ruimte is. 
 
Als je eenmaal hebt ontdekt dat er meer creativiteit in je zit dan er uit komt, houd er 
dan rekening mee dat deze alleen maar tot zijn recht komt wanneer je: 
 

 een goed contact hebt met je gevoel, 

 goed uitgerust bent, 

 niet onder druk staat. 
 
Bekijk dus je hele leven door een kritische bril en ruim indien mogelijk alles op wat 
maakt dat je: 
 

 verder van je gevoel af komt te staan,  

 teveel energie verliest en  

 spanning oploopt. 
 
Je grote gevoeligheid geeft jou het talent om alle nuances te voelen, alle kleine 
subtiele verschillen op te merken in sferen, kleuren, geluiden en velden van energie. 
Als HSP scoor je hoog op diepte, diepgang en intuïtief weten. Dat lukt je overigens 
alleen wanneer je niet wordt overspoeld door een teveel aan prikkels, want dan 
verdwijnt jouw fijngevoeligheid als sneeuw voor de zon. Hoe het ook zij, jouw 
hoogsensitiviteit maakt je tot iemand die een ‘neus’ heeft voor schoonheid, harmonie 
en mogelijkheden. Je hebt nu eenmaal een rijkere gevoelsbeleving. Als je deze weet 
om te zetten naar een vorm, dan komen daar heel bijzondere dingen uit, tot verbazing 
van jezelf. 
 
Wil je er meer uithalen zorg dan dat je goed in je energie zit en lekker in je vel. 
De nieuwe krachtige online-training: ‘Meer energie en plezier met HSP’ is hier 
speciaal voor ontwikkeld. Een dijk van een programma, zeer effectief, met video’s, 
checklists, tools voor zelfevaluatie, krachtige oefeningen zowel mentaal als 
lichaamsgericht inclusief een fotoboek om echt los te komen van spanning en 
verkramping, gerichte uitleg en pdf’s met achtergrondinformatie over bijvoorbeeld 
lichaamsbewustzijn en de daarmee gepaard gaande verandering van je mindset. 
Al na een à twee dagen merk je verandering en verbetering, zo effectief is het. 
Kijk op: https://www.hsp-academy.nl/hsp-en-energie  
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